
Povolené pomůcky k písemným zkouškám SČ MZ 2020                                           
 

Modře nebo černě píšící propisovací tužka, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se 

na druhou stranu listu.  

Český jazyk a literatura  

didaktický test  

– překladový slovník, u ostatních žádné pomůcky 

písemná práce  

Slovník spisovné češtiny  

Matematika  

didaktický test  

svým obsahem nepřesahují rámec tabulek, např. různé souhrny, leporela atd.), kalkulátor bez 

grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, 

kružítko, tužka aj.), žáci vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí navíc překladový slovník, žáci s SP-3 

navíc Slovník spisovné češtiny  

Cizí jazyk  

didaktický test  žádné pomůcky  

písemná práce  

ník bez přílohy věnované písemnému projevu  

   V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky (zvýrazněné pasáže či záložky nevadí). Žáci 

smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky 

(mobilní telefon a jiná elektronická zařízení) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, 

využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení 

pravidel maturitní zkoušky.   

 

Podmínky písemných zkoušek SČ MZ 2020 
 

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 75 minut (původně 60 minut).  

Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut (původně 20 + 90 minut). Zadání 

písemné práce si žáci vybírají v rámci tohoto časového limitu (zkouška již není rozdělena na výběr 

zadání a samotnou zkoušku). U písemné práce z českého jazyka a literatury lze v průběhu zkoušky 

změnit volbu zadání. Tuto změnu žák zaznamená do záznamového archu. (Žák do záznamového archu 

zapisuje kromě čísla zadání rovněž jeho název.)  

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut (původně 105 minut). Žákovi podle § 20 odst. 4 věty 

třetí školského zákona (osoba vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí) se na jeho žádost (v přihlášce) 

prodlužuje doba konání zkoušky o 10 minut a umožňuje se mu použít překladový slovník.  

 

Žák může uplatnit připomínky k průběhu zkoušky. Centrum ve svém metodickém pokynu dále 

upřesňuje:  Žáci mohou v rámci závěrečné administrace vznést námitky k průběhu zkoušky. Námitky 

zapíše zadavatel do protokolu o průběhu MZ v učebně a žák je stvrdí podpisem. K námitce se do 

protokolu vyjadřují pokud možno další dva žáci z učebny: námitku buď potvrdí, nebo uvedou vlastní 

stanovisko. Žáci své vyjádření podepíší, zadavatel zapíše do protokolu jejich jméno a příjmení a k 

námitce připojí také své vlastní stanovisko. Případné nesrovnalosti v zápisu řeší žák po skončení 

zkoušky s komisařem.  
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